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1.

Woudhuis

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Regenboog Woudhuis, 

Het team van Regenboog Woudhuis wenst jullie allemaal hele fijne kerstdagen en een mooi, liefdevol 
en gelukkig nieuwjaar.

Agenda

• Woensdag 18 december  - Nieuwsbrief nr. 4 schooljaar 2019-2020
 
• Donderdag 19 december  - Kerstviering

• Vrijdag 20 december  - Vrije vrijdag leerlingen groepen 1 en 2

• Maandag 23 december  - Kerstvakantie
 t/m Vrijdag 3 januari

• Maandag 6 januari   - > 08.20u Inloop; nieuwjaarswensen in de hal
       > Oliebollen voor de kinderen tussen de middag.
 
• Vrijdag 10 januari   - Vrije vrijdag leerlingen groepen 1 en 2

• Donderdag 23 januari  - 19.30u OR/MR vergadering

• Vrijdag 24 januari   - Vrije vrijdag leerlingen groepen 1 en 2

• Woensdag 29 januari  - Nieuwsbrief nr. 5 schooljaar 2019-2020

• Maandag 3 februari  - Studiedag, leerlingen vrij
 

Nieuwjaarsreceptie

Op maandag 6 januari zijn jullie, nadat de kinderen in de klas gebracht zijn, van harte welkom in de 
hal om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. 
Alle kinderen krijgen op 6 januari een oliebol van de tussenschoolse opvang tussen de middag. 

“Elfjes” van groep 5
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2.

Woudhuis
Inspectiebezoek

Op maandag 9 december heeft de inspectie een themaonderzoek op onze school uitgevoerd ten 
aanzien van het didactisch handelen. Eens in de vier jaar krijg je als school een bezoek van de 
onderwijsinspectie met als doel het monitoren van de onderwijskwaliteit. 
De inspectie geeft geen schriftelijk oordeel over de uitkomst van het themaonderzoek, wel vindt er 
aan het einde van het bezoek een reflectiegesprek plaats. Graag geven wij jullie een korte terugkop-
peling van dit bezoek.

De dag begon met een gesprek met de directie en intern begeleider en aansluitend zijn er groepen 
bezocht. Er is gekeken naar de betrokkenheid en taakgerichtheid van kinderen. Het werken vanuit 
doelen stond centraal en ook de wijze waarop les gegeven werd.
In het nagesprek gaf de inspecteur aan tevreden te zijn met wat hij gezien heeft. Hij zag een taak-
gerichte, positieve werksfeer in de groepen. Er werden duidelijke doelen gesteld en kinderen waren 
actief betrokken bij de les (wisbordjes, coöperatieve werkvormen). De instructies van de lessen 
waren goed, genoeg variatie en goed volgens het EDI-model (directe instructie model). Er is veel 
feedback naar kinderen over hun product en over het proces, kinderen worden goed meegenomen in 
wat ze leren en waarom 

De jaarplannen zijn helder en de uitwerking hiervan is zichtbaar in de groepen en in school. 
We hebben veel complimenten gekregen over de school, het is fijn om te horen dat waar we voor 
staan met elkaar zichtbaar is in de groepen. 
Uiteraard was er ook nog een tip voor ons. Veel kinderen weten wat ze moeten doen en de struc-
turen zijn duidelijk, wij mogen de kinderen op sommige gebieden nog wel wat meer loslaten. Op 
die manier ontwikkelen kinderen nog meer eigenaarschap en zijn ze zelf verantwoordelijk voor hun 
eigen leerproces. Daarnaast is feedforward belangrijk voor kinderen; wat heb je geleerd (dat gebeurt 
al veel) maar ook wat neem je mee voor de volgende keer. Kinderen dit laten benoemen zorgt voor 
bewustwording van eigen doelen, dit kunnen we nog meer bespreken met kinderen. 
Al met al was het een interessante dag met een mooie beoordeling, waar we uiteraard trots op zijn. 

Onderwijsstaking

Zoals jullie wellicht in de media hebben vernomen is er een landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 
januari. Op dit moment kunnen wij u nog niet aangeven wat dit voor onze school betekent. Wel willen 
we de data vast onder jullie aandacht brengen voor het geval de school gesloten is op beide da-
gen. We verwachten u hier in de eerste week na de kerstvakantie meer duidelijkheid over te kunnen 
geven.
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Woudhuis
Vanuit de Ouderraad

In de vorige Nieuwsbrief stond al een oproep voor nieuwe OuderRaadsleden. Sinds dit schooljaar 
hebben we twee Ouderraden (Osseveld en Woudhuis apart). Hierdoor kunnen we nieuwe hulp 
gebruiken. 
De belangrijkste taak van de Ouderraad is het samen met het team (onder leiding van juf Marlous)  
organiseren van activiteiten op school. Zo zijn we betrokken bij het sinterklaasfeest en de 
kerstviering. Maar ook voor bijvoorbeeld de musical en het afscheid van groep 8 zetten wij ons in.
Een aantal keer per jaar vergaderen we op school over de aankomende activiteiten. Onze belangri-
jkste bron van inkomsten is de ouderbijdrage. Veel ouders hebben deze vrijwillige bijdrage ondertus-
sen betaald, alvast bedankt hiervoor. 

Natuurlijk verwachten we niet dat je bij alle activiteiten aanwezig bent maar vele handen maken 
licht werk, dus hoe meer Ouderraadsleden er zijn, des te beter de werkzaamheden kunnen worden 
verdeeld. Wij hopen van harte dat meerdere vaders en moeders zich zullen aanmelden voor de 
Ouderraad.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar orregenboogwoudhuis@pcboapeldoorn.nl.

Bloembollen

Wat een succes was de bloembollenactie! Er zijn in totaal zeker 1000 zakjes verkocht! 
We verwachten ongeveer een opbrengst te hebben van 1350 euro. 
Een prachtig bedrag, welke we zullen gaan besteden aan buitenspeelgoed. Hierover hopelijk meer in 
de volgende nieuwsbrief!

I-space

Op donderdag 12 december is groep 5 naar I-space geweest. I-space is een ‘ict-lab’ van het PCBO 
bij de Koningin Julianaschool aan de Loseweg in  Apeldoorn. I-space zit op de bovenverdieping van 
de school en is ‘toekomst minded’ ingericht. Je ziet robotplaten aan de muur en ook het moderne 
meubilair zorgt ervoor dat je je echt in de toekomst begeeft.  
I-space is beschikbaar voor een ieder die in het kader van ICT meer wil leren, zien én ervaren! 
Groep 5 was super enthousiast. Bijna geen tijd om pauze te houden:

• lego-auto’s die je kon programmeren; 
• 3d tekeningen maken;  
• gave apps die je muziek lieten programmeren;  
• bee-bots programmeren; 
•  3d-kubus vouwen en met een app 3d platen oproepen.

Te veel om op te noemen en uit te leggen. 
Wat leuk om zoveel uit te proberen, zelf te onderzoeken en wat een uitdagingen! Er zijn meer klassen 
die binnenkort een bezoek gaan brengen aan I-space.
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Woudhuis
Sport van de maand

Sport van de maand bestaat al 25 jaar en is dé manier voor basisschoolkinderen om op een laag- 
drempelige manier kennis te laten maken met verschillende sporten en sportverenigingen uit de 
omgeving van Apeldoorn.

Voor de maand januari staan onderstaande sporten op de agenda.
Opgeven kan tot 31 december via https://sportstimulering.accres.nl/sport-van-de-maand

Cito afname

In week 3, 4 en 5 worden de citotoetsen gemaakt in groep 3 t/m 7. 
Twee keer per jaar (midden en eind van het schooljaar) worden de kinderen getoetst op het gebied 
van rekenen, spelling en begrijpend lezen (vanaf groep 4).
Deze toetsen geven ons een mooi inzicht in de groei die kinderen laten zien.
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Woudhuis
Advisering groep 8

Vandaag is een spannende dag voor de leerlingen en ouders van groep 8. De adviezen voor het 
voortgezet onderwijs worden meegegeven aan de leerlingen. 
In januari volgen de adviesgesprekken waarbij de leerling, ouders en de leerkrachten van groep 8 
samen praten over het best passende Voortgezet Onderwijs advies. Daarna kunnen de leerlingen 
zich gaan aanmelden op de uitgekozen Voortgezet Onderwijs school. Om zeker te weten welke 
school het beste bij de leerlingen past kunnen ze een kijkje gaan nemen bij de Open Dagen in 
januari. De meeste leerlingen hebben al wel een voorkeur maar uiteraard is het een spannende 
nieuwe stap die de kinderen gaan maken. 

Stijldansen

In maart gaat de kinderen van groep 5 en 6 meedoen aan de schoolsport Stijldansen. In acht weken 
tijd leren de kinderen de Rumba en de Cha Cha. Deze danslessen worden aangeboden door Wen-
sink DanceMasters. De ouders van deze kinderen krijgen nog een uitgebreidere informatiebrief. 

Leespromotie

In de kerstvakantie is het heerlijk om lekker te lezen of te worden voorgelezen. Als je een boekhan-
del of bibliotheek binnenstapt zie je een ruim assortiment kinderboeken. Hoe kun je uit deze reeks 
een goed kinderboek uitkiezen die bij jullie past? Kies samen met je kind een boek uit, hierdoor is de 
leesmotivatie al groot. Een aantrekkelijke kaft, mooie plaatjes en humor zijn ook ingrediënten voor 
een leuke leeservaring. Op de site van het beste kinderboek (https://hetbestekinderboek.nl) kunt u 
goede tips vinden van boeken die op dit moment erg populair zijn.  

Naast de zelf-leesboeken kunt u ook denken aan prentenboeken, sprookjes-
boeken, informatieboe ken, boeken over je hobby, tijdschriften maar ook luister-
boeken! Lekker bij het licht van de kerstboom wegdromen in een luisterboek. 
Veel lees- en luisterplezier!

Bixo

Bixo wenst alle kinderen, ouders en verzorgers van de Regenboog hele fijne kerstdagen en een spet-
terend 2020 toe! Tot volgend jaar!
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Woudhuis
Educto

Sinds een paar jaar zit op de Regenboog Woudhuis een vestiging van Het Kindzorgcentrum Educto. 
Wij kunnen ons voorstellen dat niet altijd duidelijk is wat Educto inhoudt en wat alle andere namen 
betekenen die daarbij horen. Wij geven graag iets meer uitleg over Taalreis en Leestalent. 

Binnen Educto hebben we verschillende vormen van zorg. Elke vorm valt onder een andere naam. 
Zo zijn er al heel wat kinderen die wekelijks bij logopedisten Lisa Knüwer en Marjan Dwarshuis van 
praktijk Taalreis komen. We horen vaak dat het fijn is dat de leerlingen weinig onderwijstijd hoeven te 
missen en als leerkrachten willen overleggen met Lisa en Marjan, dan is dit snel geregeld. 

Educto biedt meer voor de leerlingen, zo kunnen we bij Leestalent leerlingen met mogelijk ernstig 
enkelvoudige dyslexie (EED) onderzoeken en begeleiden. Eerst zal de Regenboog met ouders 
bespreken dat er vermoedens zijn van EED en dan stuurt de school met goedkeuring van ouders 
het leerling dossier op naar het CJG in Apeldoorn. Als zij groen licht geven voor onderzoek, kunnen 
ouders kiezen voor aanmelden bij onder andere Leestalent. 
Bij Leestalent gaan we uit van waar de talenten van de kinderen liggen om daar in de begeleiding 
ook op aan te kunnen haken. Hoe we dit aanpakken is bijvoorbeeld door kinderen een leesboek te 
laten lezen over iets waar ze hun interesse hebben liggen en vaak is dit ook iets waar ze goed in zijn. 

We werken binnen de begeleiding van kinderen met dyslexie met een online platform dat Skribbel® 
heet. Dit biedt kinderen een aantrekkelijke en speelse omgeving waarbinnen zij veel leren als het 
gaat om lezen en spelling. Kijk eens op https://leestalent.nl/skribbel-informatie-ouders/ voor meer 
informatie. 

Wil je na het lezen van deze nieuwsbrief meer informatie over de mogelijkheden van Educto? Lisa is 
op maandag, woensdag (om de week) en vrijwel elke donderdag aanwezig om vragen te beantwoor-
den. Mailen mag natuurlijk ook altijd: l.knuwer@detaalreis.nl.


